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YENİ FİKİR STRATEJİ  

ARAŞTIRMALARI  

MERKEZİ (Yeni Fikir SAM) 

ÇALIŞMA METODU 
 

Aydın merkezli  bölgesel ve küresel so-

runlara eğilmek ve zaman-mekan derinlikli bir 

çerçeve sunmak, Yeni Fikir Strateji Araştırma-

ları Merkezi (Yeni Fikir SAM)‘nın temel fikrî 

hedefini oluşturur. Yeni Fikir SAM’nın esas 

amacı, Aydın ilinin tarihî, kültürel, siyasi, hu-

kuki, ekonomik, tarım, eğitim, sosyolojik ve 

jeopolitik yapısı ile ilgili sorunlara ve açılımla-

ra yönelik çalışmalar yapmak ve bunları ka-

muoyuna sunmaktır. Yeni Fikir SAM’ın Ay-

dın’daki merkezinin yanı sıra Denizli ve Muğ-

la’daki Çalışma Masaları Başkanlıkları  ile 

Güney Ege merkezli ufuk projeksiyonları ile  

siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında 

bilgi üretmeyi ve üretilen ilmî bilgiyi sorun 

çözücü formüller halinde sunmayı hedefle-

mektedir.   

 

İl bazlı ve  bölge zemininde sorunları 

tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan 

Yeni Fikir SAM, bugüne yönelik bilgi üretimi-

nin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlar 

da bulunmayı amaçlar. Bilgi-temelli bir kurum 

olan Yeni Fikir SAM, uluslararası bilim stan-

dartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak 

bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek 

entelektüel müzakere ve anlayış platformu 

vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkı-

da bulunur. Yeni Fikir SAM ‘ın kısa ve orta 

vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla ya-

yınlamayı hedeflediği başta Aydın ili olmak 

üzere Güney Ege ili diye bilinen Denizli ve 

Muğla illerini de için alan çalışma raporları, 

Aydın’da bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, 

karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda 

bulunmayı da hedefler. 

 

Aydın ili çapında seminer,  

çalıştay, beyin fırtınası, konferans,  kong-

re ve forum düzenleye-rek etkin çözüm - öz-

gün model alternatifleri ortaya koymayı viz-

yon ve misyon edinen  Yeni Fikir SAM’ın il ve 

bölge  çapında yapıcı açılımlar ve kalıcı kaza-

nımlar sağlayan etkinlikleri hedeflemektedir.  

 

İl ve Güney Ege merkezli (Aydın-

Denizli-Muğla) faaliyetlerine paralel  Yeni 

Türkiye zemininde Yeni Aydın ve Yeni Güney 

Ege’nin Stratejik Vizyonu  gibi birçok il ve 

bölge bazlı proje gerçekleştirmeyi amaçlayan 

Yeni Fikir SAM; 1983’den beri Aydın’da Al-

manca, İngilizce, Rusça, Arapça, İtalyanca, 

İspanyolca, Çince ve Fransızca olmak üzere 

sekiz dilde faaliyet gösteren, yurtiçi ve yurtdışı 

eğitim müşavirliğini sürdüren Aydın Lisan 

Eğitim Danışmanlığı tecrübesinin yanısıra  

uluslararası hakemli akademik fikir araştır-

ma dergisi Yeni Fikir Dergisi, 

www.yenifikirhaber.com, Yeni Fikir Haber 

Ajansı (YFHA) ve Yeni Fikir Dergisi Yayınları 

başta olmak üzere  ‘açılım-kazanım spektru-

mu’ kapsamında  ‘sonuç bildiriler’, ‘stratejik 

raporlar’, ‘anlaşmalar’ ‘platformlar’  ile Aydın 

ili çapında ve bölgede muşahhas (somut) neti-

celerle kazanımlar elde etmeyi görev kabul 

etmektedir.  

 

Bu kazanımlar kamu diplomasisi ile ta-

bandan tavana şuurlanma ve etkileşimi gelişti-

rirken, bir yandan da ilgili söz sahibi karar 

alıcılara etkin bilgi, fikir ve öneriler sunmakta; 

böylelikle âdil ve adalet temelinde kudret 

sahibi, bütün mazlumların tek umudu bir 

Medeniyet perspektifine yönelik, anlamlı kat-

kılar arz etmektir. 

 

Bilginin toplum ve dünya olayları üze-

rindeki dönüştürücü etkisine önem veren Yeni 

Fikir SAM, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle 

Yeni Türkiye Stratejik Ufku’nda Yeni Aydın 

inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına 

katkıda bulunmayı hedefler. Farklılıkları bir 

çatışma gerekçesi değil Tek Millet şemsiyesin-

de zenginlik olarak gören Yeni Fikir SAM’ın 

Aydın, Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik 

çalışmaları bu bakış açısına ilmî ve  fikri bir 

temel sağlayacaktır. 

 

 

  

 

  

http://www.yenifikirhaber.com/
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Yeni Fikir Strateji Araştırmaları  

Merkezi (YeniFikir SAM) Çalışma 

Metodu* 
 

Başkanlığını yürüttüğümüzve Aydın yerelinde 

ilk olma özelliği taşıyan  düşünce kuruluşu 

(think tank)Yeni Fikir Strateji Araştırmaları 

Merkezi (Yeni Fikir SAM)’ın çalışma metodu 

hakkında –ihtiyaca binaen- temel bazı malu-

matlar azr etmek istiyorum. 

1. Yeni Fikir SAM’nın esas amacı, Aydın 

ilinin tarihî, kültürel, siyasi, hukuki, ekonomik, 

tarım, eğitim, sosyolojik ve jeopolitik yapısı ile 

ilgili sorunlara ve açılımlara yönelik çalışmalar 

yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. 

2. Yeni Fikir SAM’ın Aydın’daki merkezi-

nin yanı sıra Denizli ve Muğla’daki Çalışma 

Masaları Başkanlıkları  ile Güney Ege merkez-

li ufuk projeksiyonları ile  siyaset, ekonomi 

ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve 

üretilen ilmî bilgiyi sorun çözücü formüller 

halinde sunmayı hedeflemektedir.   

3. İl bazlı ve  bölge zemininde sorunları 

tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde bugüne 

yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe 

yönelik projeksiyonlar da bulunmayı amaçlar. 

4. Bilgi-temelli bir kurum olan Yeni Fikir 

SAM, uluslararası bilim standartlarına uygun 

ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı 

görüşleri bir araya getirerek entelektüel müza-

kere ve anlayış platformu vazifesi görür ve bir 

ortak aklın inşasına katkıda bulunur. 

5. Kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli 

periyotlarla yayınlamayı hedeflediği baş-

ta Aydınili olmak üzere Güney Ege ili diye 

bilinen Denizli ve Muğla illerini de için alan 

çalışma raporları, Aydın’da bilgi ve tahlil sevi-

yesini yükselterek, karar verme mekanizmala-

rına olumlu katkıda bulunmayı da hedefler. 

6. Aydın ili çapında seminer, çalıştay, beyin 

fırtınsı, konferans, kongre ve forumdüzenley

erek etkin çözüm - özgün model alternatifleri 

ortaya koymayı vizyon ve misyon edinerek il 

ve bölge  çapında yapıcı açılımlar ve kalıcı 

kazanımlar sağlayan etkinlikleri hedeflemek-

tedir.   

7.  İl ve Güney Ege merkezli (Aydın-

Denizli-Muğla) faaliyetlerine paralel  Yeni 

Türkiye zemininde Yeni Aydın ve Yeni Güney 

Ege’nin Stratejik Vizyonu  gibi birçok il ve 

bölge bazlı proje gerçekleştirmeyi amaçlamak-

tadır. 

8.  Uluslararası hakemli Akademik Fikir 

Araştırma dergisi Yeni Fikir Dergisi, 

www.yenifikirhaber.com, Yeni Fikir Haber 

Ajansı (YFHA) ve Yeni Fikir Dergisi Yayınları 

başta olmak üzere  ‘açılım-kazanım spektru-

mu’ kapsamında  ‘sonuç bildiriler’, ‘stratejik 

raporlar’, ‘anlaşmalar’ ‘platformlar’  ile Aydın 

ili çapında ve bölgede muşahhas (somut) neti-

celerle kazanımlar elde etmeyi görev kabul 

etmektedir. 

9.  Bu kazanımlar kamu diplomasisi ile 

tabandan tavana şuurlanma ve etkileşimi geliş-

tirirken, bir yandan da ilgili söz sahibi karar 

alıcılara etkin bilgi, fikir ve öneriler sunmakta; 

böylelikle âdilve adalet temelinde kudret sa-

hibi, bütün mazlumların tek umudu bir Me-

deniyet perspektifine yönelik, anlamlı katkılar 

arz etmektir. 

10. Bilginin toplum ve dünya olayları üzerin-

deki dönüştürücü etkisine önem veren Yeni 

Fikir SAM, sunacağı yeni bilgi perspektifiy-

le Yeni Türkiye Stratejik Ufku’nda Yeni 

Aydıninşasına, yaygınlaştırılmasına ve ko-

runmasına katkıda bulunmayı hedefler. 

11.  Farklılıkları bir çatışma gerekçesi de-

ğil Tek Millet şemsiyesinde zenginlik olarak 

görenYeni Fikir SAM’ın Aydın, Türkiye ve 

dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu ba-

kış açısına ilmî ve  fikri bir temel sağlayacaktır. 

12.  Kısaca; Aydın merkezli  bölgesel ve küre-

sel sorunlara eğilmek ve zaman-mekan derin-

likli bir çerçeve sunmaktır. 

 

*** 

 

http://www.yenifikirhaber.com/
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Özün özü şudur: Yeni Fikir SAM, Ay-

dın başta olma üzere Muğla ve Denizli ilini 

içine alacak şekilde bir faaliyet yürütmekte-

dir. Yeni Fikir SAM bu amaçla düşünce ve 

projeler üreterek kamuoyu oluşturmaktadır. 

Oluşan bu kamuoyu vasıtasıyla idari meka-

nizmaya yön vermek, onları teşvik etmek, 

hatta sorunlara ait çözümlere ulaşılması için 

tazyik etmektir. Yani entelektüel bir çalışma ile 

Aydın başta olmak üzere Denizli ve Muğla 

illerinin meselelerine çare olmaktır. Nitelikli 

düşünce üretimini gerçekleştirmek ve proje 

destekleriyle mahalli kamuoyunu bilinçlen-

dirmek; şuurlu toplum meydana getirmektir, 

asıl maksadımız. Kahvehane kültüründe yok 

olan zamanın yerini iştişari mekanizmayı çalış-

tırarak bal yapmaktır, nihai hedefimiz. 

*** 

Ve yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim 

akletmek,düşünmek, tefekkür etmek ile alakalı 

bizelere birçok ayet-i kerimesinde emri ferman 

buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimelerden bir 

kaçı: 

1. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılan-

dır; öğüt alıp-düşünmek isteyenler ya da şük-

retmek isteyenler için (25/ 62). 

2. Onlar, yine de o sözü (Kur'an'ı) gereği 

gibi düşünmediler mi, yoksa onlara, geçmişte-

ki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? (23/ 68). 

3. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin 

hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun 

emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz 

bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler 

vardır (16/12) 

4.  “Yazıklar olsun, size de; ALLAH’ı bıra-

kıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı 

başınıza almayacak mısınız?” (21/67) 

5. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, 

düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? 

(Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü     

gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler 

(kalp gözleri) kör olur. (22/46) 

6. O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gün-

düzün birbirini takib etmesi de O’na aittir. 

Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? (23/80) 

7. Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleye-

ceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı 

sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki 

yolca onlardan daha da şaşkındırlar. (25/44) 

8. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlen-

cedir. Elbette ki ahiret yurdu ALLAH’a karşı 

gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ 

akıllanmayacak mısınız? (6/32) 

9. Yine şöyle derler: “Eğer kulak vermiş 

veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli 

ateştekilerden olmazdık.” (67/10) 

10. Derken, onların ardından yerlerine 

Kitab’a (Tevrat’a) varis olan (kötü) bir nesil 

geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır 

ve “(nasıl olsa) biz bağışlanacağız” derlerdi. 

Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alır-

lar. ALLAH hakkında, gerçek dışında bir şey 

söylemeyeceklerine dair onlardan Kitap’ta söz 

alınmamış mıydı? Onun içindekileri okuma-

mışlar mıydı? Halbuki ALLAH’a karşı gelmek-

ten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlı-

dır. Hiç düşünmüyor musunuz? (7/169) 

*** 

Vahiy merkezli nitelikli düşünce mü-

esseselerimizin artmazı temennisiyle… 

Mesut MEZKİT 

Yeni Fikir SAM Başkanı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*13 Kasım 2015 tarihinde Flaş Gazetesinde 

yayınlanan makale. 


